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RESUMO 

Foi atendido em um Hospital Veterinário Universitário um exemplar de veado-
catingueiro (Mazama gouazoubira) pertencente a um zoológico particular, 
apresentando fratura exposta no metacarpo esquerdo, próximo à articulação carpo-
metacarpiana. Apesar da fratura, o animal se encontrava em boa condição clínica, e 
indicou-se tratamento cirúrgico. Tendo em vista a gravidade da lesão, as 
possibilidades de insucesso dos procedimentos convencionais de osteossíntese 
nesse táxon, e a necessidade de se evitar a eutanásia, optou-se pela amputação 
alta do membro comprometido. O paciente recebeu antibiótico (penicilina) e anti-
inflamatório (flunixina meglumina), foi mantido em jejum de 12 horas e submetido a 
anestesia dissociativa pela associação de cloridrato de xilazina e cloridrato de 
cetamina. A seguir foi realizada a amputação, mediante técnica convencional, na 
altura do terço proximal do úmero. Após o procedimento, o animal foi mantido 
internado por 10 dias, até a remoção das suturas, e recebeu alta médica, retornando 
ao local de origem. Examinado novamente 30 dias após a cirurgia, o veado estava 
completamente recuperado e adaptado à amputação, não apresentando quaisquer 
dificuldades para se locomover com os três membros remanescentes. Neste caso, a 
amputação de um membro torácico em um exemplar adulto de veado-catingueiro 
mostrou-se plenamente eficiente para o tratamento de uma fratura para a qual não 
havia possibilidade ou indicação de outro tipo de terapia. Essa informação reforça os 
dados de literatura quanto ao uso da amputação como alternativa viável ao manejo 
médico desse tipo de lesão nos pequenos cervídeos da fauna neotropical. 
PALAVRAS-CHAVE:  cervídeo, cirurgia, metacarpo, trauma 
 

 
SUCCESSFUL AMPUTATION OF A THORACIC LIMB IN A BROWN -BROCKET-

DEER (MAZAMA GOUAZOUBIRA) – CASE REPORT 
 

ABSTRACT 
An adult male brown-brocket-deer (Mazama gouazoubira) from a private zoo was 
examined at a veterinary teaching hospital, with an open fracture in the left 
metacarpus, near the carpometacarpal joint. Despite the fracture, the animal was in 
good clinical condition and surgical treatment was indicated. In view of the severity of 
the injury, the possibility of failure of conventional fixation procedures in that taxon, 
and the need to avoid euthanasia, the option was high amputation of the affected 
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limb. The patient received antibiotic (penicillin) and anti-inflammatory (flunixin 
meglumine) drugs, was submitted to a 12 hour fasting and subjected to dissociative 
anesthesia with the combination of xylazine HCl and ketamine HCl. Amputation was 
performed using conventional techniques, at the height of proximal humerus. After 
the procedure the animal was hospitalized for 10 days, until removal of the sutures, 
and returning to the place of origin. Examined again 30 days after the surgery, the 
deer was completely recovered from trauma and adapted to amputation, showing no 
trouble getting around with the three remaining members. In this case, the thoracic 
limb amputation of in an adult brown-brocket-deer proved fully effective for the 
treatment of a fracture for which there was no indication for another kind of therapy. 
This information reinforces the literature data on the use of amputation as a viable 
alternative in the medical management of this lesion in the small cervids of the 
Neotropical fauna. 
KEYWORDS:  cervid, metacarpus, surgery, trauma 
 

 
INTRODUÇÃO 

 O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) pertence à Subordem 
Ruminantia, Infraordem Pecora e Família Cervidae. Tal família se encontra 
distribuída pelas Américas, Europa, Ásia e Norte da África. Na América do sul 
ocorrem seis gêneros e 15 espécies de cervídeos. O gênero Mazama é 
caracterizado por veados de pequeno porte, possuindo ampla distribuição, indo do 
Sul do México à região central da Argentina. Os adultos são solitários, pesam entre 
11 e 23 kg e têm atividade predominantemente diurna. A espécie tem alta 
plasticidade ambiental, ocupando diversos ambientes em grande variedade de 
habitats, incluindo florestas montanhosas, planícies baixas e savanas. Está presente 
no Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Brasil, Argentina, 
Uruguai, Peru e Bolívia (MARGARIDO et al., 2006). O habitat do Mazama 
gouazoubira vem sendo sistematicamente destruído, e a espécie é muito perseguida 
pelos praticantes da caça ilegal e seu habitat está sendo destruído. Ainda assim, 
esses animais são relativamente abundantes em diversas regiões do Brasil 
(CHAMUT et al., 2014). O veado-catingueiro possui dieta variada, sendo 
predominantemente herbívoro e frugívoro, com variações na composição da dieta e 
importância relativa de itens, de acordo com o ambiente onde vive (SERBENT et al., 
2011). 

Traumatismos em animais selvagens são comuns (BORTOLINI et al., 2013) e 
podem ocorrer por diversas causas, incluindo queimaduras elétricas (PETRUCCI et 
al., 2009), ataque de outros animais (SILVA et al., 2014; ORTUNHO et al., 2014), 
atropelamentos (DIAZ et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2012; TAVARES et al., 2013) e 
também por causas desconhecidas (DAL-BÓ et al., 2013).  

Os traumatismos que resultam em fraturas ósseas, principalmente as 
cominutivas, têm uma importância muito grande na rotina clínico-cirúrgica veterinária 
(FREITAS et al., 2013), sendo que entre os animais selvagens as fraturas ocorrem 
com frequência. Em retrospectiva sobre exames por imagem em animais selvagens, 
observou-se que o sistema osteomuscular foi o mais envolvido (BORTOLINI et al., 
2013).  

A recuperação de fraturas ósseas é um problema médico frequente, sendo as 
fraturas em ossos longos uma das ocorrências mais comuns, que tem demandado 
muitos estudos referentes às suas formas de tratamento (SPADETO JR et al., 2011). 
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Fraturas não são incomuns em cervídeos, sendo que em estudo com 13 animais 
desta família que sofreram amputação de membros, 11 apresentaram fraturas de 
ossos longos (BUTT et al., 2001). Constitui grande desafio a recuperação de 
pacientes selvagens traumatizados, pois o estresse de captura e transporte até o 
hospital, a falta de adaptação ao ambiente de internação e a utilização de 
procedimentos anestésicos inadequados comprometem o sucesso dos 
procedimentos terapêuticos (DIAZ et al., 2011). 

A maioria das fraturas em ossos longos de animais é tratada cirurgicamente 
(KEMPER & ALMEIDA, 2012), inclusive com amputações dos membros afetados 
(BUTT et al., 2001). No entanto, em ruminantes, dependendo do tipo de fratura, as 
imobilizações externas com gesso e talas podem ser suficientes para recuperação 
dos animais (CÂMARA et al., 2014). Em animais domésticos, amputação do membro 
é indicada quando o prognóstico para o retorno funcional do membro afetado é 
desfavorável, como nas lacerações graves, em que a cirurgia reconstrutiva não é 
possível (TUDURY & POTIER, 2009), e o mesmo ocorre em cervídeos (WALLACH & 
BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 1986; DUARTE, 2006). 

As técnicas de reparo de fraturas em cervídeos não diferem daquelas 
utilizadas nas espécies domésticas. Entretanto, considera-se que idade, porte, 
características comportamentais individuais, procedência (cativeiro ou vida-livre), 
localização e gravidade da fratura definem o tipo mais indicado de abordagem 
terapêutica (WALLACH & BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 1986; DUARTE, 
2006). 

A imobilização do foco da fratura e das articulações acima e abaixo é o 
procedimento ideal, e o prognóstico do tratamento depende das características da 
lesão, sendo bom em fraturas simples e reservado em fraturas fragmentadas. 
Sistemas de fixação externa podem ser usados em animais excepcionalmente 
calmos e dóceis, o que não é regra entre os cervídeos. Já a fixação interna com 
pinos intramedulares, associada ou não ao uso de placas parafusadas é indicada 
para os animais mais agitados. Para o gênero Mazama têm sido usadas talas leves 
associadas a bandagens de “gesso sintético” (WALLACH & BOEVER, 1983; 
FOWLER & BOEVER, 1986; DUARTE, 2006). 

Em casos mais graves, em que os métodos de redução e fixação sejam 
ineficientes, é possível optar pela amputação, que deve ser o mais alta possível, 
para que o animal não possa apoiar o coto do membro. É satisfatória a adaptação 
dos animais à amputação, tanto de membros pélvicos quanto torácicos. Entretanto, 
se ressalta que esses indivíduos devem permanecer confinados a recintos 
pequenos, para evitar que se movimentem muito e possam vir a apresentar outros 
problemas no aparelho locomotor (WALLACH & BOEVER, 1983; FOWLER & 
BOEVER, 1986; DUARTE, 2006). 

Os cervídeos costumam ser animais de temperamento muito agitado e 
altamente estressáveis, e portanto extremamente suscetíveis a traumatismos 
graves. Tanto em situações de vida livre quanto em cativeiro, a contenção 
farmacológica é frequentemente a única maneira de viabilizar o acesso adequado ao 
corpo dos animais em situações de atendimento médico (WALLACH & BOEVER, 
1983; FOWLER & BOEVER, 1986; DUARTE, 2006). 

O conceito atual é de que as associações de fármacos apresentam vantagens 
em relação a seu emprego isolado, e a associação de cloridrato de xilazina e 
cloridrato de cetamina vem sendo usada há décadas para a contenção de cervídeos, 
sendo eficiente, barata e segura. Ao serem associados e administrados por via 
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intramuscular (IM), esses fármacos mostram evidente sinergismo, sendo que os 
animais apresentam rápida indução e analgesia, por ação da cetamina, boa sedação 
e miorrelaxamento, por ação da xilazina (WALLACH & BOEVER, 1983; FOWLER & 
BOEVER, 1986; DUARTE, 2006).  

Este relato tem o objetivo de resgatar o caso de um veado-catingueiro que 
sofreu um traumatismo e apresentou fratura exposta que foi tratada com sucesso 
por meio de amputação do membro afetado. 

 
 

RELATO DO CASO 
Em março de 1993, foi atendido em um Hospital Veterinário Universitário um 

veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) macho adulto, pesando 16 kg. O animal 
vivia em cativeiro em um zoológico particular, e devido à proximidade humana, teve 
acesso à residência do proprietário. Ali, introduziu o membro torácico esquerdo em 
um vaso sanitário, e na tentativa de retirá-lo ocorreu uma fratura exposta na altura 
da articulação carpo-metacarpiana esquerda. Durante o exame físico inicial, 
realizado algumas horas após o incidente, o animal apresentava bom estado geral, 
apesar da fratura. O exame radiográfico revelou fratura exposta e cominutiva do 
metacarpo esquerdo. Tendo em vista a gravidade da lesão, as possibilidades de 
insucesso dos procedimentos convencionais de osteossíntese nesse táxon, e a 
necessidade de se evitar a eutanásia, optou-se pela amputação alta do membro 
comprometido. O veado foi internado e recebeu flunixina meglumina1 (1,1 mg/kg, IM) 
como medicação anti-inflamatória, e associação de penicilinas2 G potássica, 
procaína e benzatina (40.000 UI/kg, IM) como antibiótico.  

Após jejum de 12 horas, o animal foi anestesiado por meio da administração 
da associação de cloridrato de xilazina3 (0,2 mg/kg, IM) e cloridrato de cetamina4 (10 
mg/kg, IM). Uma vez estabelecido o estado de anestesia dissociativa, o paciente foi 
posicionado em decúbito lateral direito, e seu membro torácico esquerdo foi 
preparado para cirurgia por meio de depilação ampla e antissepsia.  

A seguir, foi realizada uma incisão ao nível do terço médio do úmero e o osso 
foi exposto por meio de divulsão da musculatura. O osso foi serrado na altura do 
terço distal, removendo-se a extremidade do membro, e depois disso o sítio cirúrgico 
foi higienizado por meio de abundante irrigação com solução de NaCl5 a 0,9%. A 
síntese da musculatura foi feita por meio de sutura em X, utilizando fio categute 
cromado6 00, com o cuidado de se recobrir o coto ósseo com a musculatura. Foi 
feita a aproximação do tecido subcutâneo por meio de sutura contínua simples, com 
o mesmo fio utilizado na musculatura. A pele foi suturada com fio de náilon7 0 
utilizando-se pontos separados simples.  

Após a cirurgia, o paciente foi internado, tendo sido continuada a medicação 
anterior. A ferida foi examinada diariamente, quando era higienizada com solução de 
NaCl a 0,9% e coberta com pomada de nitrofurazona8. O animal foi mantido em 

                                                 
1 Banamine®, Lab. Schering-Plough, São Paulo – SP.  
2 Benzetacil® Veterinário Pequeno Porte, Lab. Fontoura-Wyeth, São Paulo – SP. 
3 Virbaxyl®, Lab. Virbac, São Paulo – SP. 
4 Francotar®, Lab. Virbac, São Paulo – SP. 
5 Solução fisiológica, Lab. Baxter, São Paulo. 
6 Fio categute cromado, Point Suture, Fortaleza – CE.  
7 Fio de náilon, Point Suture, Fortaleza – CE. 
8 Furacin®, Lab. Schering-Plough, São Paulo – SP. 
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internamento durante dez dias, ao final dos quais foram removidas as suturas, 
recebendo alta médica e retornando ao local de origem. Examinado novamente 30 
dias após a cirurgia, o animal estava completamente recuperado e adaptado à 
amputação, não apresentando quaisquer dificuldades para se locomover com os três 
membros remanescentes (Figura 1). 
 

 
FIGURA 1. Exemplar adulto de veado-catingueiro do sexo masculino, com massa 

corporal de 16,0 kg, 30 dias após amputação alta do membro torácico 
esquerdo, mostrando equilíbrio e plena capacidade de locomoção. 
Fonte: arquivo pessoal dos autores 

 
 

DISCUSSÃO 
A ocorrência de diversos tipos de traumatismo é bastante comum em animais 

selvagens, como é o caso do exemplar de Mazama gouazoubira que é objeto deste 
relato (WALLACH & BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 1986; DUARTE, 2006; 
BORTOLINI et al., 2013). No entanto, devem ser abordados com cuidado, pois os 
animais selvagens têm difícil recuperação devido ao estresse de captura, transporte 
até o local de tratamento e dificuldade de adaptação ao ambiente de internação 
(WALLACH & BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 1986; DUARTE, 2006; DIAZ et 
al., 2011). O paciente deste caso era um animal dócil, bem adaptado ao cativeiro e 
bastante habituado ao convívio humano, o que provavelmente contribuiu para o 
sucesso do procedimento. Em outro caso relatado de correção cirúrgica de fratura 
na mesma espécie, o paciente morreu, provavelmente por estresse oxidativo (DIAZ 
et al., 2011). 

A causa do trauma abordado neste relato não foi encontrada na literatura 
consultada, atingindo animais. Provavelmente isso se deve ao fato de que a maioria 
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dos animais selvagens, especialmente no Brasil, vive em seu habitat, onde é difícil 
ser acometido pelo tipo de trauma em questão. Lesões traumáticas relacionadas a 
vasos sanitários, entretanto, são relatadas em seres humanos (GLASS et al., 2013).  
 Muitos traumatismos em animais selvagens resultam em fraturas ósseas 
(WALLACH & BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 1986; DUARTE, 2006; 
BORTOLINI et al., 2013), sendo que tais ocorrências são muito importantes na rotina 
clínico-cirúrgica veterinária (FREITAS et al., 2013). Em relação ao osso atingido, nos 
animais os ossos longos são os mais frequentemente fraturados (CÂMARA et al., 
2014; VIDANE et al., 2014), como ocorreu no animal deste caso, onde o osso 
fraturado foi o metacarpo. Aliás, em ruminantes, Subordem a qual pertence o veado-
catingueiro (MARGARIDO et al., 2006) as fraturas de tais ossos são muito 
frequentes (WALLACH & BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 1986; HAIGH & 
HUDSON, 1993; DUARTE, 2006; CÂMARA et al., 2014). No caso aqui relatado, a 
fratura ocorreu em um osso longo do membro torácico. No entanto, em ruminantes 
domésticos (CÂMARA et al., 2014) e cervídeos (WALLACH & BOEVER, 1983; 
FOWLER & BOEVER, 1986; HAIGH & HUDSON, 1993; DUARTE, 2006), as fraturas 
são mais comuns em ossos do membro pélvico. 
 Embora em ruminantes em geral (CÂMARA et al., 2014) e em cervídeos 
(DUARTE, 2006) possa ser empregado com sucesso o tratamento de fraturas de 
ossos longos por meio de dispositivos externos como talas e gesso, no caso aqui 
relatado optou-se pela solução radical, que foi a amputação alta do membro afetado. 
Tal decisão foi tomada devido à impossibilidade de redução cirúrgica da fratura, que 
se apresentava cominutiva e exposta. Além disso, a amputação foi adotada como 
alternativa à eutanásia. Em traumatismos e fraturas em cervídeos, a amputação do 
membro pode ser indicada (WALLACH & BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 
1986; HAIGH & HUDSON, 1993; BUTT et al., 2001; DUARTE, 2006), principalmente 
quando o prognóstico para o retorno funcional do membro afetado é desfavorável, 
como nas lacerações graves, em que a cirurgia reconstrutiva não é possível 
(TUDURY & POTIER, 2009). O procedimento cirúrgico, embora radical, foi bem 
sucedido, pois o animal se adaptou à nova condição sem demonstrar efeitos 
adversos (Figura 1). Deve-se ressaltar que o estresse nesses pacientes pode levá-
los a auto-traumatismo, o que pode tornar uma fratura simples de fácil redução em 
uma lesão com severa contaminação e comprometimento do foco de fratura e do 
suprimento sanguíneo distalmente ao local da fratura (HAIGH & HUDSON, 1993). 
Tal fato reforça a decisão de se amputar o membro do animal.  
 Em relação à técnica cirúrgica, em casos de amputação de membros em 
cervídeos, recomenda-se que a amputação seja a mais alta possível (WALLACH & 
BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 1986; HAIGH & HUDSON, 1993; DUARTE, 
2006), como foi praticado neste animal, com amputação na altura do terço proximal 
do úmero. Tal conduta é necessária para evitar que o animal se apoie no coto 
remanescente, produzindo graves lesões no membro afetado (WALLACH & 
BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 1986; HAIGH & HUDSON, 1993; DUARTE, 
2006). A boa recuperação e pronta adaptação à nova condição (Figura 1) 
apresentada pelo veado demonstra que a técnica utilizada foi adequada. 

O ideal em todas as cirurgias é que seja mantido um ambiente asséptico para 
evitar infecções sem a necessidade de se usar antibioticoterapia, mas na prática 
utiliza-se antibiótico em cirurgias no táxon aqui abordado (WALLACH & BOEVER, 
1983; FOWLER & BOEVER, 1986; HAIGH & HUDSON, 1993; DUARTE, 2006). 
Desta maneira, foi administrado antibiótico sistêmico ao paciente, o qual não 
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apresentou sinais de infecção. Além disso, por se tratar de cirurgia ortopédica, foi 
necessário administrar antibiótico profilático para evitar osteomielite, possibilidade 
presente em casos de cirurgias ortopédicas (ERCOLE et al., 2011). A ausência de 
infecções indica que a antibioticoterapia utilizada foi eficaz. 
 Por serem ruminantes, o jejum pré- anestésico em cervídeos deve ser de 12-
24 horas (HAIGH & HUDSON, 1993). No caso em questão, em função do pequeno 
porte do paciente, foi estabelecido jejum de 12 horas. A ausência de efeitos 
adversos decorrentes do protocolo anestésico demonstrou que o jejum, que é um 
dos fatores essenciais em um protocolo anestésico em ruminantes selvagens ou 
domésticos, foi adequado.  

O protocolo anestésico adotado seguiu o padrão clássico de anestesia 
dissociativa de animais selvagens pela associação de xilazina e cetamina e foi 
adequado, possibilitando a realização do procedimento cirúrgico sem 
intercorrências.  A anestesia dissociativa é indicada para cervídeos, inclusive em 
amputações de membros, proporcionando indução suave, anestesia estável para 
cirurgia e rápida recuperação (WALLACH & BOEVER, 1983; FOWLER & BOEVER, 
1986; HAIGH & HUDSON, 1993; BUTT et al., 2001; DUARTE, 2006; AUER et al., 
2010). Tais características foram verificadas na anestesia deste veado.  

Deve se ressaltar que os cervídeos são difíceis de entubar, sendo que foi 
registrado óbito em um animal da mesma espécie em função de pneumonia por 
aspiração ocorrida durante anestesia inalatória (MUNERATO et al., 2013). Em outra 
espécie de animal selvagem neotropical (tamanduá) também foram utilizados os 
mesmos fármacos no protocolo anestésico para realização de amputação de um 
membro (RODRIGUES et al., 2009). A anestesia inalatória também pode ser 
utilizada com sucesso em cervídeos (BUTT et al., 2001; ERDİKMEN et al., 2012; 
MUNERATO et al., 2013). Entretanto, há registro de um veado da mesma espécie 
que para ser mantido em plano anestésico por meio de anestesia inalatória com 
isoflurano, demandou a necessidade de administração de diversas doses de 
anestésicos dissociativos ao longo do procedimento (DIAZ et al., 2011). 
  

CONCLUSÃO 
 No caso descrito, a amputação de um membro torácico em um exemplar 
adulto de veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), realizada sob anestesia 
dissociativa, mostrou-se plenamente eficiente para o tratamento de uma fratura para 
a qual não havia possibilidade ou indicação de outro tipo de terapia. Essa 
informação reforça os dados de literatura quanto ao uso da amputação como 
alternativa viável ao manejo médico desse tipo de lesão nos pequenos cervídeos da 
fauna neotropical. 
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